
رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

بطاقة مجسمة

  أملواد:

 ورق

 أقالم تلوين

 مسطرة

مقص وصمغ

  ألتعليامت:

 قم بطي الورقة إىل نصفني.

 عىل نفس الخط ، قص الورقة إىل نصفني )بعمق حوايل ٤_٥ سم ؛ومبسافة ٢ سم (.

 عند فتح البطاقة ، ستكون املنطقة التي تم قصها هي املكان الذي تضيف إليه البطاقة املجسمة.

 قص الشكل املجسم وقم بلصقه عىل الجزء املقصوص من البطاقة.

ميكنك تزيني البطاقة و إهدئها لشخص مميز - أو حتى إرسالها بالربيد إىل ذلك الشخص.

 إضغط هنا للعثور عىل التعليامت خطوة بخطوة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢سنوات(

كيفية بناء قمر صناعي خاص بك

 أملواد:

 كرتون صغري

 لفة محارم

 ورق األلومنيوم

 ورق ملون

 سلك حديدي

 أسياخ

 صمغ

 رشيط الصق

 مقص

أكواب بالستيكية

  ألتعليامت:

 إضغط هنا ملعرفة أملزيد عن األقامر الصناعية ومعرفة كيف تبدو.

 باستخدام خيالك واملواد املذكورة يف األعىل ، قم ببناء قمر صناعي خاصة بك.

عند األنتهاء من بناء القمر الصناعي ، قم بتقدميه إىل عائلتك موضحاً مكوناته ووظائفه وإستخدامه.

 إضغط هنا ملعرفة كيفية بناء ألقمر ألصناعي.

إضغط هنا للمزيد من األختيارات ملعرفة كيف تعمل األشياء )متحف شيكاغو لألطفال(.

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

يتعلم األطفال من خالل اإلستكشاف. اإلستكشاف هو أحد ألخطوات األوىل يف التعرف عىل كيفية عمل 

األشياء و حل أملشكالت. يكون األطفال عادًة مشغولني بكيفية عمل األشياء ، وكيف تبدو من ألداخل 

وكيف تصنع. توفر هذه ألنرشة أنشطة مليئة بالحركة وأملغامرة لألطفال ملعرفة كيف تعمل األشياء.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

أستكشاف حركة ألكرات

  أملواد:

كرات مبقاسات وأوزان مختلفة

  ألتعليامت:

 دع طفلك يستكشف طريقة تحرك ألكرة )ألتدحرج ، اإلرتداد(.

أرمي الكرة لطفلك وشجعه عىل رميها لك.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة لطفلك.

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥سنوات(

قطرات ألعني

  أملواد:

 قطارة ألعني

 وعاء فيه ماء

 وعاء بالستييك صغري

منشفة

  ألتعليامت:

 دع طفلك يستكشف قطارة ألعني ويكتشف كيف تعمل.

ميكنك مساعدة طفلك عىل عرص القطارة و ملئها باملاء ثم عرصها مرة أخرى.

إضغط هنا للعثور عىل أملزيد من األفكار.

أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

إكتشاف مصباح يدوي

  أملواد:

مصباح يدوي مع البطاريات 

 ألتعليامت:

 أجعل طفلك يلعب باملصباح اليدوي قليالً ، ويتعلم كيفية تشغيله وإطفاءه.

قم بفصل املصباح )أفتح حجرة ألبطارية ، قم بإزالة ألبطارية( ودع طفلك يحاول إعادة تجميعه.

  للحصول عىل تعليامت خطوة بخطوة. إضغط هنا

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.
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نصيحة اليوم:

دع طفلك يستكشف من تلقاء نفسه.

قد يقوم طفلك برتتيب األشياء بطريقته وليس بطريقتك.

دع طفلك بكتشف أشياء من تلقاء تفسه.
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كيف تعمل األشياء 

https://tinkerlab.com/simple-diy-pop-up-cards-for-creative-kids/
https://www.mamasmiles.com/?s=exploring+way+how+things+work
https://www.funkidslive.com/learn/deep-space-high/galaxy-gala/everything-need-know-satellites/
https://www.youtube.com/watch?v=4A_1rOXtVno
https://www.chicagochildrensmuseum.org/
https://www.parents.com/baby/development/the-best-ways-to-play-with-your-baby/
https://www.learning4kids.net/2015/05/10/water-play-with-eye-droppers/
https://www.giftofcuriosity.com/practical-life-how-to-assemble-a-flashlight/
https://www.parentingscience.com/preschool-science-experiment.html
mailto:childcaremain@ncce1.org

